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Dette er en førstehåndsberetning om en callgirls liv og den virkelighed, der lurer under overfladen af såvel
aftalte som tilfældige seksuelle møder. Hun vælger selv at sælge sin krop, men får vanskeligheder med at
kombinere sit virke med en ellers yderst forstående kæreste. Hun har gode, nære venner og familie, men tør

ikke fortælle dem alle, hvad hun lever af. Klarer hun at skille kroppen fra sindet og overleve som helt
menneske? Belle appellerer til kvinder på grund af sit mod og sin ærlighed – og til mænd fordi hun afslører,

hvad callgirls i virkeligheden tænker ...

"Belle de Jour – en callgirls intime bekendelser" er oprindelig udgivet som en blog med 15.000 daglige
læsere. Bogen er blevet en litterær sensation, perfekt placeret som en videreudvikling af Sex and the

City/Briget Jones-bølgen. Tv-serien af samme navn er baseret på den populære bog.

Belles bekendelser på nettet uddybes i bogen med:
- Belles egne nymfomane sexpræferencer

- Det destruktive SM-forhold til W
- Hvordan dagbogsforfatteren blev luksusprostitueret

- Hvordan du kan få den bedste intimbarbering
- Hvad du bør have i håndtasken
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